
 
 

 

 
Sammanträdesprotokoll 
2022-03-08 

 

Kommunstyrelsen  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

  

  

Plats och tid Möller/Sahlin, stadshuset kl. 17:00-20:05  
  
Beslutande Johan Andersson (S) (ordförande) 

Catharina Malmborg (M) (vice ordförande) 
Sven-Olov Wallin (L) 
Tony Hansson (S) 
Mikael Wehtje (M) 
David Westlund (S) 
Ted Bondesson (SD) 
Madeleine Atlas (C) (2:e vice ordförande) 
Lars Holmström (V) 
Göran T Andersson (MP) 
Agneta Nilsson (S)  ersätter Janet Andersson (S) 
Cvetanka Bojcevska (SD)  ersätter Fredrik Ottesen (SD) 
Ronny Thall (SD)  ersätter Marlén Ottesen (SD) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Bengt Andersson (M) §§47-51, §§53-55, §§59-60, §§62-70 
Eva Bengtsson (S) 
Lena Emilsson (S) §§53-55, §§59-70 
Peter Sjögren (M) 
Bertil Jönsson (C) 
Benjamin Ülger (KD) 
Jasmina Muric (C) 

  
Övriga närvarande Helena Heintz (kommunsekreterare) 

Eva Hallberg (kommundirektör) 
Ann Lagerwall (beredskapssamordnare) §51, §53 
Tomas Nilsson (ekonomichef) §51, §53, §55 
Magnus Månsson (utvecklingsstrateg) §59 
Oskar Skandevall (beredskapssamordnare) §51 
Marie Carlberg (kommunikationschef) §53 
Carl-Josef Johansson (förvaltningschef) §49 
Petra König (utvecklingsstrateg) §50 
Annika Söderman (kommunekolog) §50 
Anna-Karin Poussart (projektledare) §50 
Sezgin Kadir (VD Kraftringen) §54 
Fredrik Fackler (affärsområdeschef Kraftringen) §54 
Annika Lagerqvist (mark- och exploateringsingenjör) §60 
Mikael Vallberg (planchef) §61 

  
Utses att justera Lars Holmström (V) 
  
Justeringens plats o tid Stadshuset, Eslöv, 2022-03-15   
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Protokollet omfattar §§47-51, §§53-55, §§59-70 
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Sekreterare 

 
 

 

 

 

Helena Heintz  

Ordförande          
 Johan Andersson (S)  

 

Justerande   
  Lars Holmström (V)  
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Innehåll 
 

§47 Val av justerare 

§48 Ändring av föredragningslistan 

§49 Vård- och omsorgsnämndens redovisning till kommunstyrelsen avseende 
aktuella frågor, mål och resultat samt väsentliga framtidsfrågor i enlighet 
med de ekonomiska styrprinciperna 2022 

§50 Information om kandidatur för biosfärområdet Vombsjösänkan 

§51 Utvärdering av Eslövs kommuns krishanteringsarbete gällande Covid-19 

§53 Antagande av kriskommunikationsplan för Eslövs kommun 

§54 Information från Kraftringen 

§55 Uppföljning av tilläggsbudget för 2021 

§59 Yttrande över remiss - Vägar till ett tryggare samhälle (SOU 2021:85) 

§60 Godkännande av köpeavtal avseende överlåtelse av Eslöv Sädgåsen 1, 
Eslövs kommun 

§61 Slutbesked för marklov vid lekplats på fastigheten Eslöv 51:4, 
Sextorpsvägen i Eslöv 

§62 Yttrande över översiktsplan för Kävlinge kommun - granskning 

§63 Yttrande över remiss - Ett undantag från lokaliseringsprincipen för 
kommunal bredbandsutbyggnad (I 2021:A) 

§64 Yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) Pilotprojekt: Nya modeller 
för att stimulera solcellsutbyggandet i Eslövs kommun 

§65 Tillsättande av IT-säkerhetsspecialist 

§66 Tillsättande av förvaltningschef Barn och Utbildning 

§67 Kommundirektören informerar 

§68 Redovisning av delegeringsbeslut 

§69 Anmälningar för kännedom 

§70 Direktiv till ombud inför årsstämma för Kommuninvest 2022 
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§ 47  

Val av justerare  

Lars Holmström (V) utses att jämte ordförande justera protokollet den 15 mars 2022. 

Till ersättare utses Sven-Olov Wallin (L). 

Paragrafen är justerad 
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§ 48  

Ändring av föredragningslistan  

Ordförande föreslår att ärendet Direktiv till ombud inför årsstämma för 
Kommuninvest 2022 läggs till sist i föredragningslistan och att ärendet Information 
från Kraftringen läggs till efter ärendet Antagande av kriskommunikationsplan för 
Eslövs kommun. 

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandes förslag. 

Paragrafen är justerad 
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§ 49    KS.2022.0027 

Vård- och omsorgsnämndens redovisning till kommunstyrelsen 
avseende aktuella frågor, mål och resultat samt väsentliga 
framtidsfrågor i enlighet med de ekonomiska styrprinciperna 2022  

Ärendebeskrivning  
Vård- och omsorgsnämndens ordförande Tony Hansson och förvaltningschef Carl-
Josef Johansson informerar om nämndens verksamhet. 

Omvärldsfaktorer som påverkar nämndens verksamheter är bland annat hälso- och 
sjukvårdsavtalet med Region Skåne, fler äldre med demens samt ökade krav efter 
coronapandemin. Utmaningar som nämnden arbetar med är bland annat att vara en 
attraktiv arbetsgivare med hållbara scheman, brist på sjuksköterskor och 
undersköterskor samt ökat våld och missbruk i samhället vilket medför fler 
omhändertaganden och placeringar på skyddade boenden. Det utvecklingsarbete som 
nämnden gör innefattar bland annat kompetensutveckling av personalen och 
samarbete med frivilligorganisationer.   

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 50    KS.2022.0104 

Information om kandidatur för biosfärområdet Vombsjösänkan  

Ärendebeskrivning  
Vid sammanträdet för kommunstyrelsen 8 mars 2022 lyfts biosfärsområdet som en 
informationspunkt med två syften: att uppdatera kommunstyrelsen om arbetet inom 
projektet sedan förstudien avslutades och förbereda för de beslut som 
kommunstyrelsen behöver fatta vid sammanträdet 31 maj 2022. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Information om kandidatur för biosfärområdet 

Vombsjösänkan 
 Verksamhetsplan och budget 2022 för Vombsjösänkan 
 Presentation biosfärområde 
 

Beredning 
Under kandidaturperioden har förstudiens förslag till biosfärområde vidareutvecklats 
utifrån de medskick som Nationella programkommittén och UNESCO framförde. Ett 
reviderat förslag till biosfärområde presenteras. Likaså belyses vinsterna och riskerna 
med att etablera ett biosfärområde samt det ekonomiska perspektivet. 

Tidplanen för kvarvarande arbete innan ansökan kan skickas till nationella 
programkommittén och UNESCO  presenteras samt de två beslut som behöver fattas 
av kommunstyrelsen vid sammanträdet 31 maj, dvs geografiska avgränsningen av 
biosfärområdet och den organisationsstruktur som ska byggas för att upprätthålla och 
vidareutveckla biosfärområdet. Det är viktigt att kommunstyrelserna i alla tre 
kommuner (Eslöv, Lund och Sjöbo) fattar samma beslut avseende geografisk 
utbredning och organisationsstruktur vid sina respektive sammanträden i maj och 
juni 2022. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Kommunekolog Annika Söderman 
Kommunledningskontoret, tillväxtavdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 51    KS.2022.0089 

Utvärdering av Eslövs kommuns krishanteringsarbete gällande Covid-
19  

Ärendebeskrivning  
Coronapandemin har pågått i världen sedan årsskiftet 2019/2020. Den 3 februari 
2020 beslöt kommundirektör Eva Hallberg att aktivera den centrala krisledningen i 
Eslöv kommun med anledning av pandemin. 

Då coronapandemin hade pågått i drygt ett år beslöt Eslövs kommun att utvärdera 
kommunens krishanteringsarbete. Syftet med utvärderingen var att belysa hur 
krishanteringsarbetet dittills hade fungerat gentemot relevanta bedömningskriterier 
såsom lagar och förordningar, och lagar och föreskrifter beslutade under pandemin. 

Utvärderingen genomfördes av Kim Westerberg, vikarierande beredskapssamordnare 
på Kommunledningskontoret. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Utvärdering av Eslövs kommun krishanteringsarbete gällande 

covid-19 
 Utvärdering av Eslövs kommuns krishanteringsarbete gällande covid-19 
 

Beredning 
Beslutet om att genomföra en utvärdering av Eslövs kommuns krishanteringsarbete 
med anledning av pandemin fattades i april 2021. Genomförandet av utvärderingen 
utgick från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) vägledning 
Utvärdering av hantering av inträffade händelser. 

Förutom att belysa hur krishanteringsarbetet dittills hade fungerat, gentemot 
relevanta bedömningskriterier såsom lagar och förordningar, och lagar och 
föreskrifter beslutade under pandemin, var ett bedömningskriterium också 
kommunens plan för hur en krishändelse/samhällsstörning ska hanteras, Plan för 
central krisledning. 

I utvärderingen besvarades följande frågor: 

 Har kommunen uppfyllt kraven enligt lagen om extraordinära händelser? 
 Har kommunen uppfyllt kraven enligt lagen om särskilda begränsningar för 

att förhindra spridning av sjukdomen covid-19? 
 Har kommunen uppfyllt kraven enligt förordning om särskilda begränsningar 

för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19? 
 Har kommunen följt beslutade riktlinjer i Plan för central krisledning? 
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Utvärderingen skulle även ta tillvara på de erfarenheter som de tjänstepersoner som 
har ingått i den centrala krisledningen och de förtroendevalda har tillägnat sig under 
pandemin, vilket i sin tur ska omsättas i kommunens olika verksamheter. 

En bedömning i utvärderingen var att kommunens Plan för central krisledning 
fungerade väl i hanteringen av pandemin. Samtliga förvaltningar hade också varit 
representerade i krisstaben och styrgruppen samt nyckelpersoner såsom kommunens 
medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), kriskommunikatör och HR-representant 
har under hela arbetet funnits representerade i krisarbetet, vilket var positivt. 

Hanteringen av pandemin genom den centrala krishanteringen underlättade också 
hanteringen av bland annat pandemiinformation till allmänheten och inköp av 
skyddsutrustning, som initialt av pandemin var en fråga som det fanns stor osäkerhet 
omkring. 

Kommunen genom sin hantering av pandemin har också uppfyllt de 
bedömningskriterier som utvärderingen utgår ifrån såsom Lagen (2006:544) om 
kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap (LEH), pandemilagen och begränsningsförordningen. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) yrkar att informationen läggs till handlingarna. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna.   

Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder 

Paragrafen är justerad 
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§ 53    KS.2022.0105 

Antagande av kriskommunikationsplan för Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Enligt lagen (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), ska alla kommuner ha 
en plan för hur de ska hantera en extraordinär händelse. 

Det övergripande syftet med varje kommuns krisledningsplan är att säkerställa att 
alla kommuner har en god hanteringsförmåga i händelse av en kris eller ett hot om 
kris. En effektiv kommunikation under en kris eller en samhällsstörning kräver att 
kommunen har en god förmåga att kommunicera både före, under och efter krisen. 

Som ett stöd till en krisledningsplan behövs en kriskommunikationsplan. Denna 
klargör hur Eslövs kommun ska kommunicera då det inträffar en kris eller en 
samhällsstörning som påverkar kommunen och dess medborgare. Den fungerar också 
som ett stöd för den centrala krisledningen och för förvaltningarnas 
krisorganisationer. 

Samordnad kriskommunikation i rätt tid stärker trovärdigheten och förebygger 
otydligheter och ryktesspridning. På så sätt begränsas konsekvenserna av krisen. 
Kriskommunikationen har stor betydelse för hur medborgarna uppfattar krisen och 
bilden av Eslövs kommun. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Kriskommunikationsplan för Eslövs kommun 
 Kriskommunikationsplan för Eslövs kommun 
 

Beredning 
Kriskommunikationsplanen utgår från Central krisledningsplan för Eslövs kommun. 
Vid framtagandet har ett nära samarbete skett mellan kommunikationsavdelningen 
och beredskapsfunktionen. 

Kommunikationen vid en kris har samma kännetecken som kommunikationen vid ett 
normalläge och ska följa kommunens policy för kommunikation. Kommunikationen 
ska vara samverkad, avstämd och kvalitetssäkrad av dem som leder krisarbetet. 
Huvudbudskap ska formuleras och talesperson(er) utses. 

Olika sorters kriser kräver olika slags kommunikation. En kris kan utgöras av en 
samhällsstörning, det vill säga en händelse som påverkar många människor, som ofta 
inträffar oväntat, kan ha ett hastigt förlopp och som oftast pågår under en kortare tid. 
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Det kan exempelvis vara stora regn- och snömängder/översvämningar och storm, 
vilket kan leda till strömavbrott och medföra att vägar och järnvägar stängs av. 

En kris kan också vara en förtroendekris. En sådan kan uppkomma ur den fysiska 
krisen och hanteringen av den, men kan också uppstå utan en fysisk kris. En 
förtroendekris uppstår då en organisation uppger att den står för en sak, men handlar 
på ett motstridigt sätt. Det handlar om att någon uttrycker något eller handlar på ett 
sätt som strider mot kommunens grundläggande värderingar. Detta kan snabbt skada 
förtroendet och därmed kommunens trovärdighet. Förtroendekriser kräver 
kriskommunikationsinsatser på samma sätt som en fysisk kris. 

I kriskommunikationsplanen finns listat vilka uppgifter som är kommunikatörernas i 
händelse av kris, vilka kanaler som ska användas och vilka interna och externa 
målgrupper som finns. 

Kännetecken för kommunikationen i en kris är att den ska vara öppen och ärlig, 
målgruppsanpassad, snabb, återkommande och aktiv, tillgänglig och integrerad. Den 
information som ges ska vara bekräftad och samordnad, korrekt och entydig, 
lättbegriplig och tydlig, förmedlas snabbt och regelbundet och ska upprepas. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Kriskommunikationsplan för Eslövs kommun antas att gälla från den 8 mars 2022. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med 
förändringen att planen ska antas att gälla från när beslutet vinner laga kraft. Tony 
Hansson (S), Sven-Olov Wallin (L) och Lars Holmström (V) instämmer i yrkandet. 

Beslut 
- Kriskommunikationsplan för Eslövs kommun antas att gälla från när beslutet vinner 
laga kraft. 

Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder 
Eslövs kommuns författningssamling 

Paragrafen är justerad 
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§ 54  

Information från Kraftringen  

Kraftringens VD Sezgin Kadir och affärsområdeschef Fredrik Fackler informerar om 
styrelsens inriktningsbeslut avseende möjlighet att bygga mer kapacitet i 
kraftvärmeverket i Örtofta för att säkerställa fjärrvärmeleverans, tillföra lokal effekt i 
elsystemet och bidra till omställning av industrin genom ökad ångleverans. 
Tidplanen är att byggstart av ny anläggning kan inledas 2026 och avslutas 2028. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 55    KS.2021.0004 

Uppföljning av tilläggsbudget för 2021  

Ärendebeskrivning  
I samband med kommunstyrelsens behandling av delårsrapporten för 2021 per den 
31 augusti bestämdes att föreslå kommunfullmäktige fördela en del av kommunens 
prognosticerade överskott till verksamhet vilket fastställdes vid fullmäktiges 
sammanträde i oktober. Uppföljning av tilläggsbudgeten bestämdes till mars 2022. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Uppföljning av tilläggsbudget 2021 
 Redovisning av användning av tilläggsbudget 2021 
 

Beredning 
En sammanställning av hur tilldelade medel har använts har tagits fram av 
Kommunledningskontoret. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M), Tony Hansson (S) och Sven-Olov Wallin (L) yrkar bifall 
till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Beslutet skickas till  
Samtliga nämnder 

Paragrafen är justerad 
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§ 59    KS.2021.0559 

Yttrande över remiss - Vägar till ett tryggare samhälle (SOU 2021:85)  

Ärendebeskrivning  
Eslövs kommun har inbjudits att lämna synpunkter till regeringen på Vägar till ett 
tryggare samhälle (SOU 2021:85) avseende volym 2. Detta är ett delbetänkande av 
Trygghetsberedningen och enligt deras direktiv ska ett brottsofferperspektiv 
genomgående beaktas i analyser av kriminalpolitiska utmaningar och i arbetet med 
att identifiera behov av åtgärder. Kommittén ska 

 utifrån kommitténs bedömning av kriminalitetens utveckling i den första 
delen av uppdraget analysera vilka konsekvenser utvecklingen kan få vad 
gäller vem som blir utsatt för brott, var och på vilket sätt 

 bedöma i vilken grad det finns förmåga hos berörda aktörer i samhället att ge 
relevant stöd och skydd. 
  

Eslövs kommun har berörts främst i den andra frågeställningen och svar ska 
inkomma till Justitiedepartementet senast den 1 april 2022. 

I den andra volymen har kommittén gjort en genomlysning av samhällets ansvar för 
och arbete med att ge information, stöd och skydd till personer som utsatts för brott 
men även för vittnen till brott. Frågor som rör brottsutsattas rättigheter hanteras på 
flera olika nivåer i samhället och av många olika aktörer. Att många aktörer utför 
brottsofferstödjande arbete gör området svårnavigerat för både brottsutsatta och för 
dem som arbetar med dessa frågor. Mot denna bakgrund har kommittén lämnat 
övergripande förslag som ett led i att på sikt skapa en bättre överblick och ett mer 
sammanhållet och likvärdigt stöd till brottsutsatta. Man lämnar följande förslag: 

 Brottsoffermyndigheten bör ges ett förstärkt uppdrag att, i samråd med andra 
berörda aktörer, systematiskt sammanställa och tillgängliggöra relevant 
kunskap på brottsofferområdet. 

 Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att, i samråd med berörda aktörer, kartlägga 
kommunernas arbete med att erbjuda stöd och hjälp till den som utsatts för 
brott och dennes närstående. Socialstyrelsen bör också ges i uppdrag att, i 
samråd med berörda aktörer, ta fram en utvecklad vägledning för att stödja 
kommunernas socialtjänster i det brottsofferstödjande arbetet. 

 Polismyndigheten bör ges i uppdrag att utveckla ett stöd som underlättar för 
medarbetare vid Polismyndigheten att uppfylla skyldigheten att lämna 
information till brottsutsatta. Vidare bör Polismyndigheten ges i uppdrag att 
utveckla den skriftliga information som skickas ut vid brottsanmälan i syfte 
att göra informationen mer relevant och anpassad till den enskilde. Slutligen 
föreslår kommittén att regeringen bör utreda förutsättningarna för 
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Polismyndigheten att, med iakttagande av kraven på saklighet och 
opartiskhet, förmedla uppgifter om brottsutsatta. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Eslövs kommuns remissvar på Vägar till ett tryggare samhälle 

(SOU 2021:85) 
 Vägar till ett tryggare samhälle samtida och framtida kriminalpolitiska 

utmaningar sou 202185 Volym 1 
 Vägar till ett tryggare samhälle samtida och framtida kriminalpolitiska 

utmaningar sou 202185 Volym 2 
 Remissmissiv  Vägar till ett tryggare samhälle SOU 2021:85 
 

Beredning 
Frågeställningarna och förslagen som SOU:n tar upp berör främst socialtjänstens 
arbete och därför har Barn och Utbildning och Vård och Omsorg gått igenom 
utredningen, och båda förvaltningarna meddelar att de inte har några synpunkter på 
utredningen eller på förslagen. Kommunledningskontoret har inte heller några 
synpunkter på utredningen eller förslagen. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M), Tony Hansson (S) och Sven-Olov Wallin (L) yrkar bifall 
till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 
- Eslövs kommun har inte några synpunkter på innehåll eller på förslag i Vägar till 
ett tryggare samhälle (SOU 2021:85). 

Beslutet skickas till  
Justitiedepartementet 
Barn- och familjenämnden 
Vård- och omsorgsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 60    KS.2019.0149 

Godkännande av köpeavtal avseende överlåtelse av Eslöv Sädgåsen 1, 
Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Kommunen har anordnat en markanvisningstävling för Sädgåsen 1, även kallad 
Johnsons Minne. GBJ Bostadsutveckling AB utsågs till vinnare i tävlingen genom 
beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 april 2019 §53. Ett 
markanvisningsavtal tecknades mellan kommunen och GBJ Bostadsutveckling AB, 
efter godkännande i kommunstyrelsen den 3 december 2019 §169. Med anledning av 
att GBJ Bostadsutveckling ABs diskussioner med bygglovsavdelningen drog ut på 
tiden samt upptäckta markföroreningar inom fastigheten beslutade kommunstyrelsen 
den 1 september 2020 §110 att förlänga markanvisningstiden, ändra priset till 
2 324 000 kronor och att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att sälja del av 
Sädgåsen i enlighet med villkoren i markanvisningsavtalet. En förutsättning för att 
kommunen ska sälja fastigheten är att bygglov i enlighet med tävlingsbidraget, med 
eventuella ändringar som parterna har kommit överens om, har beviljats. Bygglov 
har beviljats och GBJ Bostadsutveckling AB önskar nu, genom ett nybildat bolag, 
förvärva Sädgåsen 1 för att kunna genomföra exploateringen. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Försäljning av fastigheten Sädgåsen 1 
 Förslag till köpeavtal avseende Sädgåsen 1 
 Karta över Sädgåsen 1 
 Markanvisningsavtal för del av Sädgåsen 1, Johnsons Minne i Eslöv 
 

Beredning 
GBJ Bostadsutveckling AB ansökte om bygglov för ombyggnad av befintlig 
byggnad, Johnsons Minne, samt nybyggnad av två byggnader inom Sädgåsen 1 den 6 
april 2021. Bygglov för den nya byggnaden i öster samt ombyggnad av Johnsons 
Minne beviljades vid miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 26 maj 2021 §94. 
Bygglov för den västra byggnaden avslogs. Byggnationen bedömdes bland annat stå 
i konflikt med bevarande av ett skyddsvärt träd. För att uppfylla kraven för 
beviljande av bygglov för den västra byggnaden har GBJ Bostadsutveckling AB 
minskat byggnadens storlek med 160 kvadratmeter bruttoarea. Eftersom bygglov för 
den västra byggnaden inte kunnat beviljas i enlighet med vinnande bidrag bedömer 
kommunledningskontoret det rimligt att godkänna de ändringar av denna byggnad 
som GBJ Bostadsutveckling AB gjort för att erhålla bygglov. Diskussionerna kring 
bygglovet har medfört att projektet dragit ut på tiden. 
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GBJ Bostadsutveckling AB har inte kunnat nyttja den byggrätt som förutsatts vid 
tävlingen. Med anledning av detta föreslås en justering av köpeskillingen med 
304 000 kronor, vilket bedöms motsvara värdet på den bruttoarea som inte kunnat 
nyttjas till följd av nekat bygglov. 

GBJ Bostadsutveckling AB har överlåtit markanvisningen till ett nybildat bolag, GBJ 
Bostad Sädgåsen 1 AB, och därför tecknas köpeavtal avseende Sädgåsen 1 med detta 
bolag. Köpeskillingen för Sädgåsen 1 är 2 154 900 kr. I köpeskillingen ingår endast 
marken. Kostnader för anslutningsavgifter, lagfart etcetera står köparen för. Inom 
fastigheten finns en känd markförorening. Köparen ansvarar för och bekostar 
nödvändig sanering. Att byggnation sker i enlighet med beviljade bygglov och inom 
viss tid säkerställs genom vite. Köparen får inte överlåta fastigheten vidare utan 
säljarens skriftliga medgivande innan den är bebyggd, såvida överlåtelsen inte sker 
till nybildad bostadsrättsförening, som bildas för genomförande av exploatering och 
förvaltning av fastigheten. 

Yrkanden 
Tony Hansson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 
- Köpeavtal avseende överlåtelse av Eslöv Sädgåsen 1 till GBJ Bostad Sädgåsen 1 
AB, organisationsnummer 559300-3873, för en köpeskilling av 2 154 900 kronor 
godkänns. 

Beslutet skickas till  
GBJ Bostad Sädgåsen 1 AB 

Paragrafen är justerad 
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§ 61    KS.2022.0083 

Slutbesked för marklov vid lekplats på fastigheten Eslöv 51:4, 
Sextorpsvägen i Eslöv  

Ärendebeskrivning  
Det krävs slutbesked för alla åtgärder som omfattas av ett startbesked. 
Kommunstyrelsen beslutade att meddela startbesked, den 12 januari 2021 §9, för att 
uppföra tre kullar/pulkabackar i samband med anläggandet av en ny lekplats. 
Kullarna är nu uppförda och nästa steg är att avsluta ärendet genom att ge ett 
slutbesked för åtgärden. För att få slutbesked krävs att byggherren visar att alla krav 
som gäller för åtgärden enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om 
kompletterande villkor är uppfyllda. 

Slutbeskedet lyfts för beslut i kommunstyrelsen eftersom det har bedömts vara en 
jävsituation om miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om en åtgärd som 
utförts av förvaltningen Miljö och Samhällsbyggnad. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Slutbesked för lekplats på fastigheten ESLÖV 51:4 
 Kontrollplan Eslöv 51:4 kv Björnstorp mfl. 
 Underlag för slutbesked relationshandling 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret har berett ärendet i dialog med Miljö och 
Samhällsbyggnad. 

Byggherren har uppfyllt åtaganden enligt marklov, kontrollplan och startbesked. 
Handlingar som ska vara inlämnade som underlag för slutbesked är inlämnade och 
bilagda detta ärende: fastställd kontrollplan och relationshandling. 

Kommunstyrelsen har inte funnit skäl att ingripa enligt 11 kapitlet plan- och 
bygglagen (2010:900). I 11 kapitlet plan- och bygglagen hanteras frågor om tillsyn, 
tillträde, ingripande och påföljder. 

Jäv 
Bengt Andersson (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M), Tony Hansson (S) och Sven-Olov Wallin (L) yrkar bifall 
till förvaltningens förslag till beslut. 
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Beslut 
- Slutbesked lämnas för marklov vid lekplats på fastigheten ESLÖV 51:4, 
Sextorpsvägen, Eslöv. 

Beslutet skickas till  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Kart- och bygglovsavdelningen 

Paragrafen är justerad 
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§ 62    KS.2021.0261 

Yttrande över översiktsplan för Kävlinge kommun - granskning  

Ärendebeskrivning  
Eslövs kommun har mottagit Kävlinge kommuns förslag till ny översiktsplan att yttra 
sig över. Eslövs kommun har tidigare lämnat synpunkter i samrådsskedet. 

Förslaget till översiktsplan för Kävlinge kommun har 2040 som målår och utgår från 
visionen om att Kävlinge ska vara Skånes bästa boendekommun. I planen finns fyra 
prioriterade områden vilka visar de huvudsakliga utgångspunkterna för den fysiska 
planeringen: Ett tryggt och nära vardagsliv, Å, hav och natur är nära, Växa i hållbara 
lägen samt Samspel i en expansiv storstadsregion. Till områdena är sedan ett antal 
planeringsprinciper och strategier kopplade. Sammantaget innehåller planförslaget 
möjlighet att bygga ut 9550 bostäder i Kävlinge kommun till 2040. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över ÖP 2040 Översiktsplan för Kävlinge kommun - 

granskning 
 Planförslag, ÖP Kävlinge, granskningshandling 
 Planförutsättningar, ÖP Kävlinge, granskningshandling 
 Konsekvensbeskrivning med miljöbedömning, ÖP Kävlinge,  granskningsversion 
 Samrådsredogörelse, ÖP Kävlinge 
 Granskningsbrev Översiktsplan 2040 Kävlinge kommun 
 Kommunstyrelsens beslut § 166, 2021 Yttrande över samråd för Översiktsplan 

2040 för Kävlinge kommun 
 

Beredning 
Eslövs kommun har tidigare yttrat sig över förslaget till översiktsplan, beslut § 166, 
2021. Kommunledningskontoret noterar att Kävlinge kommun har kompletterat 
planhandlingen med information om kopplingen mellan Lilla Harrie och 
Väggarp/Örtofta. Kommunledningskontoret har inga ytterligare synpunkter på 
planförslaget. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) och Tony Hansson (S) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut. 

Beslut 
- Kommunstyrelsen ser positivt på att Kävlinge kommun kompletterat 
planhandlingen utifrån Eslövs kommuns yttrande i samrådsskedet och har i övrigt 
inga synpunkter på planförslaget. 
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Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret - tillväxtavdelningen 
Kävlinge kommun oversiktsplan@kavlinge.se 

Paragrafen är justerad 
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§ 63    KS.2021.0570 

Yttrande över remiss - Ett undantag från lokaliseringsprincipen för 
kommunal bredbandsutbyggnad (I 2021:A)  

Ärendebeskrivning  
Regeringen föreslår en ny lag om undantag från lokaliseringsprincipen för utbyggnad 
av kommunala bredbandsnät. Förslaget innebär att kommunala stadsnät kan bygga ut 
bredbandsnät utanför det egna området under förutsättning att det sker inom 
geografisk närhet till bredbandsnätet i den egna kommunen och för att uppnå en 
ändamålsenlig bredbandsinfrastruktur. 

Syftet med förslaget är att underlätta utbyggnaden av snabbt bredband. Målet är att 
öka tillgången till digital infrastruktur för hushåll och företag och att regeringens 
bredbandsmål nås. En god tillgänglighet till snabb uppkoppling i hela Sverige är 
viktig för att det ska vara möjligt att bo, leva och verka i alla delar av landet. 

Den föreslagna lagen ska träda i kraft den 1 juli 2023. Regeringen vill ha synpunkter 
på förslagen eller materialet i promemorian senast den 14 mars 2022. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Yttrande över remiss - Ett undantag från 

lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsutbyggnad 
 Promemoria Ett undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal 

bredbandsutbyggnad 
 Remiss av promemoria Ett undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal 

bredbandsutbyggnad 
 

Beredning 
Eslövs kommun har läst igenom promemorian angående förändringar i 
lokaliseringsprincipen gällande bredband. Eslövs kommun har inte något att erinra 
mot förslaget. 

Kommunledningskontoret anser att det är bra att man öppnar för undantag i 
lokaliseringsprincipen när det kommer till bredband, eftersom det finns 
gränsområden där det vore samhällsekonomiskt fördelaktigt att ett kommunalt bolag 
som är närmaste nätägare gräver fiber utanför den egna kommungränsen. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M) och Tony Hansson (S) yrkar bifall till förvaltningens 
förslag till beslut. 

Beslut 
- Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget. 
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Beslutet skickas till  
Regeringen, Infrastrukturdepartementet 

Paragrafen är justerad 
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§ 64    KS.2019.0505 

Yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) Pilotprojekt: Nya modeller 
för att stimulera solcellsutbyggandet i Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
Lars Ahlfors (MP) inkom med en motion i oktober 2019 gällande ett pilotprojekt för 
att se över nya modeller för att stimulera solcellsutbyggandet i Eslövs kommun. Det 
yrkas att kommunen inleder ett pilotprojekt där man erbjuder fastighetsägare att hyra 
ut sin takyta för energiproduktion och att kommunen tillsammans med Kraftringen 
arbetar fram en ekonomisk modell för hur projektet ska drivas framgångsrikt. 
Motionen remitterades till kommunstyrelsen efter kommunfullmäktiges beslut den 
28 oktober 2019, §131. 

Avdelningen Gata, trafik och park (GTP) anger i sitt yttrande 19 november 2020 att 
de finner motionen intressant men att dessa frågeställningar berör fastighetsmark och 
framför allt byggnader inom fastighet. GTP:s ansvarsområde är allmän platsmark. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslöt den 9 december 2020 att motionen bör 
avslås då det inom ramen för den myndighetsutövning som bedrivs inom 
förvaltningen inte finns möjlighet att driva denna typ av pilotprojekt. Det skulle dock 
eventuellt kunna vara möjligt att utifrån ett miljöstrategiskt perspektiv driva ett 
sådant projekt genom omprioriteringar av annat klimatarbete inom förvaltningen, 
tillskjuta extra projektmedel för att kunna genomföra pilotprojektet alternativt låta en 
annan nämnd hantera ett pilotprojekt som denna. 

Kommunledningskontoret angav i sitt förslag till beslut att projektidén är god utifrån 
ett miljöperspektiv och att ett samarbete med energibolag och fastighetsägare skulle 
vara intressant. Motionen yrkar dock på att ett pilotprojekt ska initieras och att en 
ekonomisk modell ska utvecklas. Detta kräver ekonomiska resurser och 
tjänstepersoners tid. I dagsläget har inte resurser allokerats till denna typ av 
aktiviteter och motionens yrkanden kan därför inte genomföras. 
Kommunledningskontoret föreslog därför att motionen skulle avslås. 

Kommunstyrelsen beslutade den 2 mars 2021 att återremittera ärendet med begäran 
om att skicka det till Eslövs Bostads AB (Ebo) och Kraftringen för vidare utredning. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut efter återremittering av motion från Lars Ahlfors (MP) - 

Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera solcellsutbyggandet i Eslövs 
kommun 
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 Kommunstyrelsens beslut § 55, 2021 Svar på Motion från Lars Ahlfors (MP) 
Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera solcellsutbyggandet i Eslövs 
kommun 

 Gata, trafik och parks yttrande över motion från Lars Ahlfors (MP) - 
Pilotprojekt_ Nya modeller för att stimulera solcells utbyggandet i Eslövs 
kommun 

 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 197, 2020 Yttrande över motion 
från Lars Ahlfors (MP) - Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera solcells 
utbyggandet i Eslövs kommun 

 Motion från Lars Ahlfors (MP) Pilotprojekt: Nya modeller för att stimulera 
solcells utbyggandet i Eslövs kommun 

 

Beredning 
Motionens förslag har diskuterats på djupet med Kraftringen. Det finns många 
aspekter att ta hänsyn till såsom tekniska, ekonomiska och juridiska. Utifrån dessa 
aspekter anses föreslagna modellen fallera på att: 

 Den baseras på att all producerad energi säljs på nätet. Detta innebär att 
kommunen skulle behöva göra investeringar med en återbetalningstid på i 
dagsläget ca 13-17 år. Idag är det mer fördelaktigt att nyttja energin till egna 
fastigheten, vilket ger en betydligt bättre kalkyl. 

 Nyttjandet av andras tak för denna typ av affärsmodell kräver rätt 
förutsättningar och det är låga, stora och platta tak. Denna typ av tak återfinns 
inte på bostäder utan snarare hos industrier, idrottshallar osv. I Eslöv finns 
denna typ av tak i begränsad utsträckning. 

 Det föreligger en juridisk problematik kring att äga en solcell på någon 
annans tak. I Sverige idag finns det ett fåtal exempel på denna setup, mycket 
på grund av juridiken. 
  

Samtal har också förts med Ebo som är positiva till energiproduktion genom solceller 
på bostadstak. Utifrån ett ekonomiskt perspektiv är det mer fördelaktigt för Ebo att 
producera energin själv och nyttja elen i bostadsfastigheten än att köpa från en 
utomstående vinstdriven part som producerar på samma tak. 

Kommunledningskontoret vidhåller att solenergi är en intressant förnyelsebar 
energikälla och även om motionens föreslagna modell inte är genomförbar här och 
nu, så pågår lagändringar och nya ekonomiska modeller utvecklas hela tiden. 
Kommunledningskontoret och Kraftringen kommer att fortsätta studera frågan och se 
om det finns andra modeller som kan vara realiserbara inom närmaste framtid, t ex 
andelsägda solcellsparker, bildandet av markanläggningar, förenklade 
tillståndsprocesser för fastighetsägare att ha solceller på egna tak osv. Denna dialog 
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med Kraftringen förs som en del av Agenda 2030, genomförandet av FÖP östra 
Eslöv och energi- och klimatarbetet på Miljö och Samhällsbyggnad. 

Kommunledningskontoret anser att motionen bör avslås men arbetet med att utöka 
lokal produktion av solenergi fortsätter. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M), Tony Hansson (S), Sven-Olov Wallin (L), Ronny Thall 
(SD) och Mikael Wehtje (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 
- Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen från Lars Ahlfors (MP) Pilotprojekt: 
Nya modeller för att stimulera solcellsutbyggandet i Eslövs kommun. 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 

Paragrafen är justerad 
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§ 65    KS.2022.0109 

Tillsättande av IT-säkerhetsspecialist  

Ärendebeskrivning  
Eslövs kommun arbetar i enlighet med tidigare fattade beslut med att inrätta en 
digitaliseringsavdelning under kommunstyrelsens förvaltning. Enligt 
kommunstyrelsens beslut § 234, 2021 ska ett förslag till organisation presenteras i 
juni 2022. Förändringar i omvärlden gör dock att rekryteringen av en IT-
säkerhetsspecialist föreslås tidigareläggas. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Tillsättande av IT-säkerhetsspecialist 
 

Beredning 
Rapporten IT-funktionen Eslövs kommun utreder vilka behov och förmågor en 
framtida digitaliseringsavdelning bör innehålla. Som ett led i att bygga upp en ny 
avdelning beslutade kommunstyrelsen tidigare att rekryteringen av en 
digitaliseringschef ska inledas innan organisationen av den nya avdelningen är klar. 
Rapporten tar även upp det prioriterade behovet av att, i den nya avdelningen, på ett 
bättre sätt än idag hantera IT-säkerhetsfrågor. Den digitala utvecklingen har inneburit 
att större delen av det arbete som utförs i kommunen på olika sätt är beroende av att 
den digitala infrastrukturen fungerar utan störningar. Lagstiftning som till exempel 
GDPR och NIS-direktivet ställer ökade krav på vår förmåga att hantera risker innan 
de inträffar. Eslövs kommun behöver stärka sin förmåga att arbeta proaktivt med IT-
säkerheten. 

Under början av året har IT-säkerhetsfrågor aktualiserats, inte minst mot bakgrund av 
det säkerhetspolitiska läget i Europa och varningar från Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) om bland annat ökad risk för cyberattacker och 
försök till desinformation och ryktesspridning. MSB uppmanar alla myndigheter att 
se över och vid behov stärka beredskapen inom detta område. 

Mot bakgrund av ovanstående framstår det som prioriterat att påbörja rekryteringen 
av en IT-säkerhetsspecialist i förtid. 

Yrkanden 
Catharina Malmborg (M), Tony Hansson (S) och Sven-Olov Wallin (L) yrkar bifall 
till förvaltningens förslag till beslut. 
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Beslut 
- Kommunstyrelsen ställer sig bakom förslaget och uppdrar åt förvaltningen att 
inleda rekrytering av IT-säkerhetsspecialist. Finansiering sker via kommunstyrelsens 
disponibla medel. 

Beslutet skickas till  
Kommunledningskontoret 

Paragrafen är justerad 
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§ 66    KS.2022.0112 

Tillsättande av förvaltningschef Barn och Utbildning  

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen har att tillsätta förvaltningschef på Barn och Utbildning då 
nuvarande förvaltningschef har aviserat pensionsavgång. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Tillsättande av förvaltningschef Barn och Utbildning 
 

Beredning 
Tjänsten har utlyst externt och rekryteringen har skett i samarbete med 
rekryteringsföretaget Adecco. Arbetstagarorganisationerna och representanter från 
förvaltningens ledningsgrupp har deltagit med synpunkter på kravprofilen och i 
urvalsprocessen. 

Fem kandidater valdes ut och intervjuer har genomförts med politiker från 
kommunstyrelsen samt ordföranden i Barn-och familjenämnden samt Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden. 

Efter intervjuer, tester och referenstagning föreslås att Jörgen Larsson anställs som 
förvaltningschef för Barn och Utbildning. 

Yrkanden 
Tony Hansson (S), Catharina Malmborg (M), Sven-Olov Wallin (L), David 
Westlund (S), Madeleine Atlas (C) och Lars Holmström (V) yrkar bifall till 
förvaltningens förslag till beslut. 

Beslut 
- Jörgen Larsson anställs som förvaltningschef för Barn och Utbildning från och med 
den 2 maj 2022. 

Beslutet skickas till  
Barn-och familjenämnden 
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 

Paragrafen är justerad 
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§ 67    KS.2022.0030 

Kommundirektören informerar  

Ärendebeskrivning  
Kommundirektör Eva Hallberg informerar om: 

- Central krisledning är aktiverad i kommunen med anledning av kriget i Ukraina. 
Förvaltningarna arbetar dels med att förbereda för mottagande av människor på flykt, 
dels med att se till förutsättningarna för att kommunens verksamheter ska kunna 
fortgå trots lägesbilden. 

- Länsstyrelsen har möten varje vecka där kommunstyrelsens ordförande och 
kommundirektören deltar. Beredskapssamordnarna deltar i andra informationsforum. 

- En ny säkerhetsskyddsanalys har antagits. Inventering av skyddsrum i kommunala 
lokaler är färdig inom kort. 

Beslut 
- Informationen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 68  

Redovisning av delegeringsbeslut  

 
KS.2022.0040-3 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 9, 2022 Bokslut 2021 

för Kommunledningskontoret 

KS.2022.0034-4 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 11, 2022 Upplåtelse 
av mark till fotbollsplan inom del av Eslöv Ölycke 12:1 och 
Höör Satsarp 1:56, Löberöd 

KS.2022.0064-3 Samrådssvar om Utvecklingsplan för Tjörnarp, Höörs kommun 

KS.2022.0036-7 Ansökan om förrättning för fastighet Eslöv 53:4 

KS.2021.0531-1 Överenskommelse om fastighetsreglering Eslöv Östra 
Gårdstånga 19:1 och Eslöv Östra Gårdstånga 18:2 

KS.2022.0117-1 Avtal om lägenhetsarrende för del av Gryby 10:2, Norregård 

KS.2022.0025-1 Revidering av informations- och dokumenthanteringsplan gäller 
från och med 14 mars 2022 

KS.2022.0134-6 Delegeringsbeslut Fastställande av säkerhetsskyddsanalys 2022 
 

Beslut 
- Redovisningen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 69   

Anmälningar för kännedom  

Ordförande informerar om att servicenämndens plan över fastighetsunderhåll 2022-
2026 kommer att lyftas in i budgetberedningen. 

 
MOS.2022.0015-4 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 6, 2022 

Verksamhetsplan för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
2022 

MOS.2022.0015-2 Underlag för övergripande verksamhetsplan enligt 
återredovisning 

MOS.2021.0993-11 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 10, 2022 
Kanalgatan, val av utformning 

MOS.2021.0993-2 Bilaga 1. Alternativ utformningar för Kanalgatan. Utdrag ur 
rapport, Förstudie 2021-10-06 

MOS.2021.0993-6 Förstudie. Kanalgatan 21-10-06 

MOS.2021.0993-7 Beläggningsstudie efter ändring av parkeringsreglering 2019-04-
30 

KS.2021.0568-9 Expediering miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 4, 
2022 Översiktlig information om sekretess, tystnadsplikt, 
meddelarfrihet för anställda, förtroendevalda eller 
uppdragstagare i Eslövs kommun 

KS.2021.0015-10 Bilagor till styrelsemötet Mellanskånes Renhållnings AB 
(Merab)2021-11-12 

KS.2021.0015-9 Protokoll Mellanskånes Renhållnings AB (Merab) styrelsemöte 
2021-11-12 

KS.2022.0036-6 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 12, 2022 
Iordningställande av tomter på fastigheten del av Eslöv 53:4 

KS.2022.0087-1 Information Utveckling av gymnasiesamverkan Skånska 
ungdomars möjlighet till utbildning 

KS.2022.0087-2 Delrapport från politisk styrgrupp för gymnasiesamverkan 
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SOT.2022.0027-3 Servicenämndens beslut § 20, 2022 Plan över 
fastighetsunderhåll 2022-2026 

SOT.2022.0027-2 Plan över fastighetsunderhåll 2022-2026, 2022-01-28 

KS.2022.0010-3 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut § 25 2022, 
Ekonomisk månadsrapport januari 2022 

KS.2022.0010-2 Barn- och familjenämndens beslut § 32, 2022 Ekonomisk 
månadsrapport för barn- och familjenämnden januari 2022 

KS.2021.0010-100 Vård och Omsorg Ekonomisk månadsrapport december 2021 

KS.2022.0010-4 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 15. Ekonomisk 
månadsrapport januari 2022 

KS.2022.0010-5 Vård och Omsorg månadsrapport januari 2022 

KS.2022.0108-6 Vård- och omsorgsnämndens beslut § 16, 2022 Inriktningsbeslut 
för nytt vård- och omsorgsboende med inriktning på demens 

 

Beslut 
- Redovisningen läggs till handlingarna. 

Paragrafen är justerad 
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§ 70    KS.2022.0128 

Direktiv till ombud inför årsstämma för Kommuninvest 2022  

Ärendebeskrivning  
Kommuninvest har kallat till föreningsstämma den 31 mars 2022 i Göteborg. 

Beslutsunderlag 
 Förslag till beslut; Direktiv till ombud vid Kommuninvests stämma 
 Inbjudan - Kommuninvest Föreningsstämma 31 mars 2022 
 Årsredovisning för Kommuninvest 2021 
 

Beredning 
Kommunledningskontoret har medverkat vid medlemsrådsmöte inför stämman där 
kommande stämmoärenden har diskuterats. Presenterat underlag vid medlemsråden 
följer tidigare beslut om bland annat kapitaluppbyggnad och hantering av riskskatt. 

Kommunledningskontoret har inget att erinra mot utsänd årsredovisning för 2021 
men föreslår att beslut i ärendet delegeras till kommunstyrelsens arbetsutskott då 
stämmohandlingarna inte skickats ut i tid för kommunstyrelsens sammanträde. 

Beslut 
- Kommunstyrelsen uppdrar till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta uppdra 
till kommunens ombud ekonomichef Tomas Nilsson att rösta i enlighet med utsända 
stämmohandlingar och förslag till beslut efter avstämning av stämmohandlingarna. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Paragrafen är justerad 
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